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Komplike Olmayan Pilonidal Sinüslerde Birinci

Basamak Tedavi Kristalize Fenol Tedavisi Olmal›

m›?

Crystallized Phenol Application in Uncomplicated Pilonidal Sinus
Should Be Primary Treatment
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Say›n Editör,
Kolon  Rektum Hastal›klar› Dergisinde yay›nlanan ve
Wafi Attaallah ve arkadafllar› taraf›ndan yaz›lan “ Sakro-
Koksigeal  Yerleflimli  Pilonidal Sinüs Hastal›¤›n›n
Tedavisinde Kristalize Fenol Uygulamas› : Gerçekten
Baflar›l› m›?”  adl› makaleyi ilgi ile okudum.1  Pilonidal
sinüs tedavisi ile ilgili çok say›da, bir k›sm› yazarlar›nda
belirtti¤i flekilde sofistike cerrahi metod tarif edilmifltir.
Bunlardan ço¤u yayg›n kabul görmedi¤i için rutin olarak
yap›lmamaktad›r. Yaz›da da belirtildi¤i gibi pilonidal
sinüste ideal tedavi; basit, kolay uygulanabilir, ifl gücü
kayb›n›n az, maliyetin düflük ve nüksün az  izlendi¤i bir
metod olmas›d›r. S›kça uygulanan bir k›sm› komplike
(bilobüle rhomboid flep gib) flep metodlar› nüks oran›
düflük oldu¤u kabul edilse de hastanede yat›fl gerektiren

ve maliyeti  yüksek ve  ifl gücü kayb›na neden olan
uygulamalard›r. Kristalize fenol teavisi  bu aç›dan bu
yaz›da da belirtildi¤i gibi yaklafl›k %80-90 oran›n baflar›
oran› ile basit, ucuz, ayaktan  ugulanabilir ve hasta
memenuniyeti yüksek  ideal tedavi metodu gibi
gözükmektedir.1,2,3 Fenol tedavisinde  baflar›s›zl›¤›n en
s›k nedeni sinüs içinde ve sinüs duvarlar›nda fark
edilemeyen k›llar›n kalmas›na ba¤l› olmas› kuvvetle
muhtemeldir.  Bundan dolay› sinüs içinin iyi temizlenmesi
gerekmektedir.  Ayr›ca çok say›da sinüs trakt› olan
olgular bu tedavi için uygun olmayabilir.  Bundan dolay›
sinüs traktlar›n›n tam ortaya konamad›¤› yada çok say›da
sinüs trakt›n›n oldu¤u komplike olgular›n fenol tedavisi
d›fl›nda tutulmas›n›n, fenol tedavisinin baflar› flans›n›
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KOMPL‹KE OLMAYAN P‹LON‹DAL S‹NÜSLERDE
B‹R‹NC‹ BASAMAK TEDAV‹ KR‹STAL‹ZE FENOL TEDAV‹S‹ OLMALI MI?

art›raca¤› kanaatindeyim.  Bundan dolay› biz klini¤imizde
prospektif olarak 3 ve 3’den az sinüs trakt› olan (primer-
nüks) pilonidal sinüslere fenol tedavisi uygulad›¤›m›z
prospektif bir  çal›flma halen devam etmektedir. fiu ana
kadar 32 olgu bu flekilde tedavi edilmifltir.  Tek seans
30 olguda yeterli olmufltur. Takipte ise sadece 2 olgunda
nüks görülmüfltür.  Bundan dolay› kristalize fenol
tedavisinin sinüs say›s› az olan komplike olmayan
olgularda birinci basmak tedavi olmas› komplike veya
nüks eden olgular›n flep metodlar› gibi di¤er cerrahi
tekniklerle  tedavisinin daha uygun bir yaklafl›m oldu¤unu

düflünmekteyiz.
Ayr›ca birçok pilonidal sinüs ile ilgili yaz›da ve bu yaz›da
da girifl k›sm›nda pilonidal sinüsün erkeklerde kad›nlardan
3-4 kat daha s›k görüldü¤ü yaz›lmaktad›r.  Bu oran bu
yaz›lanlardan oldukça fazlad›r. Literatür incelendi¤inde
bu oran›n genelde çok daha fazla oldu¤u görülmektedir.
Ülkemizde erkeklerdeki  görülme s›kl›¤›  kad›nlara göre
oldukça fazlad›r. Yazarlar›n serisinde de olgular›n %90‘›
erkektir. Toplum tabanl› taramalarda bu oran erkek lehine
(19/1) oldukça yüksektir.4




